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গভর্নর কুওম্বমা 65 এর বিবে িয়সী মার্ুষম্বের বসিা প্রোম্বর্র জর্ে পবরকল্পর্া করা সাইটগুম্বলাম্বক 
অন্তভুন ক্ত করার জর্ে টিকাোর্ বর্টওয়াকন  সম্প্রসারম্বের ব াষো বের্  

  
বেট বিম্বেষত 65+ িয়সীম্বের জর্ে টিকাোর্ সাইটগুবল অন্তভুন ক্ত করম্বত স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাম্বগর 

সাম্বে অংেীোর হম্বি  
  

সাইটগুবল পবরিহর্ ও সহায়তা বসিা প্রোর্ করম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট জমুে 65+ বয়সী 
মার্ুষমের জর্য টিকাোর্ সাইট অ্ন্তভুন ক্ত করমে ঘেট স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভামগর সামে অ্ংশীোর হমব। 
এই সাইটগুম া স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভামগর সামে ঘেখামর্ প্রময়াজর্ ঘেৌেভামব হমব এবং নর্উ 
ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়ার স্থামর্ োওয়া আসার পনরবহমর্র জর্য এবং োমের টিকা সংক্রান্ত 
কাগজপমের জর্য নবমশষ সহায়ো প্রোর্ করমব। নর্উ ইয়কন  ঘেমটর টিকা বরাদ্দ বৃনির সামে 
সামে, এই 65+ অ্গ্রানিকার সুনবিা ও অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘেডামর  সরকার ঘেমক অ্নেনরক্ত সরবরাহ 
ঘেমক সনক্রয় করা হমব। নর্উ ইয়কন  ঘেট জমুে কাউনন্টগুন  আগামী সপ্তাহ ঘেমক এই  মযয মডার্না 
ভযাকনসমর্র সরবরাহ বানেময় েু মব।  
  
"আমামের সবমেময় ঝুুঁ নকপণূন বানসন্দামের টিকা ঘেওয়ার উপর মমর্ামোগ প্রোর্ করার সামে সামে 
নর্উ ইয়কন  প্রনেনের্ আমরা ঘবনশ কমর ভযাকনসর্ পামে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জানর্ 
ঘে আমামের নসনর্য়র নর্উ ইয়কন বাসীরা COVID এ ঘবনশ ঝুুঁ নকর মমিয আমে এবং এটি অ্েযন্ত 
গুরুত্বপূণন ঘে আমরা োমের নর্জস্ব কনমউনর্টিমে টিকা পাওয়ার অ্যামেস প্রোর্ কনর, ঘসই সামে 
োমের সময়সূনে ও োমের অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘেমক ঘে সাহামেযর প্রময়াজর্ ো প্রোর্ করা অ্েযন্ত 
গুরুত্বপূণন। এই র্েুর্ সাইট স্থাপমর্র জর্য আমামের স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভামগর সামে একমে কাজ 
করার মািযমম, আমরা আমামের 65+ বয়সী মার্ুষমের পময টিকা গ্রহমণর প্রনক্রয়া েেটা সম্ভব 
সহজ ো নর্নিে করমে এবং টিকা নবেরমণর মািযমম সামানজক র্যায়নবোর ও নর্রমপযোর  মযয 
ঘপৌুঁোমর্ার আমরা কাোকানে ঘপৌুঁোমে সহায়ো করব।"  
  
অ্বস্থার্, ঘখা ার োনরখ এবং  ণ্টার পর  ণ্টা কােনক্রম সহ সাইমটর নবস্তানরে নববরণ সাইট 
ঘহাে বা স্পন্সর ঘেমক আসমব। মমর্ রাখমবর্ ঘে, ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীরা এখর্ নর্উ ইয়মকন র 
'আনম নক ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইট অ্েবা ঘেমটর COVID-19 টিকাোর্ হট াইর্ 



 

 

1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ ক  কমর ব্রুকন র্ ও কুইন্স সাইমটর জর্য 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মে পারমবর্। নর্উ ইয়মকন র নসনর্য়রমের জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রনক্রয়া ও অ্নভজ্ঞো 
আমরা উন্নে করার জর্য হট াইমর্ ঘবশ নকেু উন্ননে বাস্তবায়মর্র জর্য কাজ কমরমে, নবমশষ কমর 
োরা োমের সরাসনর অ্যামেস প্রোর্ কমর োরা সময়সূনে বা প্রমের উত্তর নেমে সাহােয করমে 
পামর এমর্ 75+ বের বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য একটি  াইর্।  
  
2020 সাম র ঘশমষর নেমক, ঘসমক্রটানর অ্ব ঘেট ঘরাসার্া ঘরাসামো, র্যাশর্া  আরবার্  ীমগর 
ঘপ্রনসমডন্ট (National Urban League President) ও প্রিার্ নর্বনাহী কমনকেন া মাকন  মনরয়া  ও 
ঘহ েোে (Healthfirst) এর ঘপ্রনসমডন্ট ও প্রিার্ নর্বনাহী কমনকেন া পযাট ওয়াং এর সভাপনেমত্ব 
গভর্নর নর্উ ইয়মকন র ভযাকনসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন (Vaccine Equity Task Force) ো ু করার 
ঘ াষণা ঘের্। প্রনেষ্ঠার পর ঘেমক টাস্ক ঘোসন টিকা ঘেওয়ার ঘযমে বািা ঘভমে এবং ঘেট জমুে 
টিকার র্যায়সেে বন্টর্ রময়মে নক র্া ো নর্নিে কমর এবং েবুন  ও নর্ম্ননবত্ত কনমউনর্টিগুন  
োমে নপনেময় র্া পমে ো নর্নিে করার  মযয কাজ অ্বযাহে ঘরমখমে।  
  
উপরন্তু, নর্উ ইয়কন  োেন , কনমউনর্টি ঘসন্টার ও পাবন ক হাউনজং কমমেমেগুন মে সরাসনর 
সম্প্রোয়গুন র নভেমর ঘেট জমুে 104টিরও ঘবনশ অ্স্থায়ী কনমউনর্টি নভনত্তক 'পপ আপ' টিকা 
প্রোমর্র সাইট স্থাপর্ কমরমে ো ঐনেহযগে স্বাস্থয ঘসবা বযবস্থার দ্বারা অ্পেনাপ্ত পনরমষবা ঘেওয়া 
হময়মে। 15 জার্ুয়ানর ঘেমক প্রায় 45,000 নর্উ ইয়কন বাসী এই কনমউনর্টি নভনত্তক পপ-আপ সাইমট 
োমের প্রেম COVID-19 টিকার ঘডাজ ঘপময়মে। প্রেম ঘডাজ প্রশাসমর্র পর, সাইটগুন  োরপর 
নদ্বেীয় ঘডাজ পনরো র্া করার জর্য নের্ সপ্তাহ পমর পুর্রায় প্রনেনষ্ঠে হয়।  
  
নর্উ ইয়কন  এই সমস্ত পপ-আপ সাইটগুন  প্রনেষ্ঠা অ্বযাহে রাখমব েেযণ র্া এগুন মক সমস্ত 33 
NYCHA নসনর্য়র হাউনজং ঘডভ পমমমন্ট (Senior Housing Developments) স্থাপর্ করা হয়, 
ঘেখামর্ 7,600 জমর্র ঘবনশ বয়স্ক রময়মে। এোোও ঘেটবযাপী অ্র্যার্য পাবন ক হাউনজং কমমেমে 
ও োর সামে 300টিরও ঘবনশ োেন  ও সাংসৃ্কনেক ঘকমে পপ-আপ অ্বস্থার্গুন  স্থাপর্ করা 
অ্বযাহে োকমব, ো গভর্নর কুওমমার ভযাকনসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘোসন-এর মািযমম এই সাইটগুম া 
পনরো র্ার জর্য ঘস্বোমসবক নহমসমব কাজ কমরমে।  
  

###  
  
  

 
আমরা সংবাে ঘপমে ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  ঘেট | এনেনকউটিভ ঘেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=af9bd9d4-f000e0eb-af9920e1-000babda0031-603d885adad3143c&q=1&e=f44d0162-3e08-4f32-aefe-42147fb2c405&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESECC8F7FB230769F2852586880071CD1400000000000000000000000000000000

